24. 11. 2019
1. berilo: 2 Sam 5,1-3; Psalm: 122; 2. berilo: Kol 1,12.20; Evangelij: Lk 23,35-43

TEDEN KARITAS
»Letošnji Teden Karitas bo potekal od 25. novembra 2019 do 1. decembra 2019. S
Tednom Karitas bomo obeleţili 29-letnico organizirane oblike delovanja Karitas v
Sloveniji. V Tednu Karitas nas bo letos nagovarjalo geslo »Dobro iz vsakega
srca« in nas vabilo najprej k sočutju, dobroti in konkretni solidarnosti z ljudmi v
stiski. Vsako človeško srce je zmoţno dobrote in ljubezni do bliţnjega, vsako
človeško srce je poklicano k dobroti in jo lahko izkaţe. Iz vsakega srca pa lahko
pride dobra misel in ţelja, dobra beseda in spodbuda ter dobro delo.
Na nacionalni ravni bosta v Tednu Karitas potekala dva osrednja dogodka:
Sreda, 27. novembra 2019: romanje prostovoljcev in sodelavcev Karitas na
Slomškovo Ponikvo. Pričetek romanja bo ob 11.30 z molitvijo in ob 12.00 sledi sv.
maša, ki jo bo daroval predsednik Slovenske karitas nadškof msgr. Alojzij Cvikl.
Sreda, 27. novembra 2019: dobrodelni
koncert Klic dobrote. Ob 20.00 bo
dobrodelni koncert z neposrednim prenosom
na TV Slovenija, Radiu Slovenija in Radiu
Ognjišče. V času koncerta ter ves mesec
december bomo zbirali sredstva za pomoč
slovenskim druţinam v stiski. Vstopnice za
večerni koncert so brezplačne s prošnjo za
donacijo za pomoč druţinam. Na voljo so na
Slovenski karitas tel: (01 300 59 60 ali
info@karitas.si) in na vseh škofijskih
Karitas.
Teden Karitas se zaključi z Nedeljo Karitas,
1. decembra 2019, ko po vseh ţupnijah
potekajo
različna
praznovanja
in
predstavitve dela Karitas.«
Mag. Cveto Uršič,
generalni tajnik Slovenske karitas

V ţupnišču dobite Druţinsko pratiko za 5,90€, Marijanski koledar za 2,50€,
običajni enolistni stenski koledar Druţine 0,70€.

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Desni razbojnik prosi za sprejem v Kristusovo kraljestvo
Kristusu, Kralju vesoljstva, je posvečena zadnja nedelja v cerkvenem
letu. Lukov evangelij, ki je poln Boţjega usmiljenja do človeka,
predstavi tudi Kristusa kot usmiljenega Kralja. S kriţa, svojega
prestola, vrši Gospod Boţjo sodbo nad sovraţniki: odpušča in daruje
Kraljestvo hudodelcem. Tukaj razumemo, kakšen kralj je Jezus in
kakšno odrešenje prinaša. Je kralj, ki ţivi svojo svobodo s tem, da
sluţi. Njegova edina moč in oblast je v ljubezni. Na kriţu se uresničuje
Kraljestvo, ki ga je Jezus oznanjal. On je kralj. Ubog, lačen, objokan, osovraţen,
obsojen, zaničevan, zavrţen kot zločinec, ljubi sovraţnike, jim dela dobro, jih
blagoslavlja, posreduje zanje, prenaša zlo in daje odrešenje. To njegovo kraljevanje
razodeva Boţjo milost in usmiljenje.
"Reši sebe" je refren, ki se ponavlja na Golgoti. Predstavlja silno hrepenenje
človeka, ki se iz strahu pred smrtjo ţeli rešiti za vsako ceno, pri tem pa izbira
sredstva imetja, moči in videza. Toda prav ta ţelja po ohranitvi ţivljenja rojeva
sebičnost, resnično smrt človeka. Jezus nas ne rešuje smrti, temveč strahu pred njo,
ki nam zastruplja vse ţivljenje. Osvobaja nas tega strahu, ko nam ponuja prijateljstvo
in nam je blizu tudi v smrti. S tem izprazni njeno smrtonosno ţelo. Prav tam, kjer se
mi bojimo popolne osamljenosti - niča in pogubljenja - odkrijemo Boga, ki nam
ponuja solidarnost in občestvo s seboj, ki je ţivljenje. Osamljenost je zlo, ki se ga ne
moremo rešiti sami.
Jezus je bil kriţan med dvema hudodelcema. Pokaţe se popolna vzajemnost
med njim in hudodelcema, ki predstavljata vse nas ljudi. Na splošno smo
vsi po poklicu hudodelci, vse delamo zlo, le izvedba je pri vsakem
malo drugačna. Eden od hudodelcev je Jezusa preklinjal, drugi pa ga je
prepoznal kot Odrešenika: "Ta ni storil nič hudega," je dejal o Jezusu in
se spraševal: Čemu je potem tu na kriţu, blizu mene, obsojen in zapuščen
od vseh? Zato, da sem lahko jaz z njim. Odrešenje je v tem, da mi je Bog blizu tam,
kjer se čutim prekletega in samega. Ko gledam Jezusa na kriţu, spoznam, kdo je
Bog. Blagoslovljeni mi daruje svojo boţansko solidarnost. Kateri koli drugi čudeţ,
ki bi ga Bog storil zame, me ne bi prepričal o njegovi ljubezni. Lahko bi bil le
dejanje njegove moči, ki ne bi spremenilo moje podobe o njem. Toda njegova nemoč
na kriţu, njegova bliţina meni v mojem zlu, njegova solidarnost z menoj vse do
smrti, mi odvzema vsakršen dvom: Bog je ljubezen in ljubi mene, grešnika!
"Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju." To je raj, ker sem jaz tvoje
ţivljenje. Adam je šel iz vrta zaradi laţi. Zdaj, ko me vidiš blizu in ne moreš in ne
ţeliš več beţati, poznaš mene in sebe. Znova sva eno. S teboj sem šel na kriţ, da bi
se ti vrnil z menoj v Kraljestvo. Zdaj, ko je konec tvojega strahu pred menoj, vidiš,
da je moja ljubezen do tebe kriţana in pribita z ţeblji. Nikoli se ne bo ločila od tebe,
in ti se ne boš več ločil od mene. Vedno bova skupaj. Moje veselje je biti s teboj (Prg
8,31), ker si mi osvojil srce (Vp, 4,9). Veseliva se!

Štetje nedeljnikov 17. 11. 2019. Sončno, okrog 12 ˚C.
Čas
Moški Ţenske Otroci Skupaj
sobota ob 18h
7
34
8
49
nedelja ob 8h
28
68
17
113
nedelja ob 10h
34
57
43
134
nedelja ob 18h
30
50
14
94
SKUPAJ
99
209
82
390

Danes, 24. novembra 2019, bo ob 11. uri v farni cerkvi sestanek za starše
prvoobhajancev. Udeleţba je obvezna.
Društvo 1824 vabi vse otroke, da se udeleţijo adventne delavnice. V petek, 29. 11.
2019, od 14.00 in v soboto, 30. 11. 2019, od 9. do 12. ure, bodo v prostorih
Slomškovega doma v Breţicah potekale delavnice, na katerih se bodo izdelovali
okraski za jelko, voščilnice in adventni venčki. Izdelavo adventnih venčkov vodijo
sodelavke Karitas. Prosimo, da za izdelavo adventih venčkov s seboj prinesete 4
(štiri) svečke in zelenje: pušpan, cipreso in bršljan. Vse izdelke bodo lahko otroci
nato odnesli v svoje domove.
Upamo, da se boste delavnic udeleţili v čim večjem številu.
Vabilo na Miklavţevanje! Starši, stari starši, tete in strici, botre in botri, vabimo
vas, da tudi letos pripravimo prijeten Miklavţev večer v naši ţupnijski cerkvi, ki bo
v četrtek, 5. decembra 2019, ob 17. uri. Naj se v neţne otroške duše vtisne prijeten
spomin na ta večer in ne le glasna zabava komercialnih, nakupovalnih centrov.
Prijavite otroke v ţupnijski pisarni ali Cvetlično-darilnem butiku, Nuška Polovič in
prispevajte 7 € za Miklavţevo vrečo presenečenj. Prosimo vas, da zaradi laţje
organizacije otroke prijavite čim prej, najkasneje pa do nedelje, 1. decembra 2019.
Ob plačilu omenjenega zneska prejmete kontrolni listek.
Drage dame vseh generacij, pod okriljem Društva 1824 vas vabimo na
predpraznični ŢENSKI KLEPET OB KAVI z gostjo Mojco Giacomelli, ki bo
potekal v soboto, 7.12.2019 ob 9. uri v Mestni hiši v Breţicah. Dogodek nosi
naslov Ţivi polnost, zasij v svoji ţenskosti. Naša gostja, Mojca, je mamica petih
otrok, po izobrazbi sicer farmacevtka, zadnja leta pa aktivna vodja Zavoda Ţivi na
polno. Tudi v svoji boleči ţivljenjski izkušnji in ranjenosti v odnosu je našla polnost
ţivljenja in preko seminarjev, vikendov in vodenj različnih skupin, pomaga ţenskam
najti pravo identiteto, zasijati v svoji ţenskosti, kot si jo je zamislil Bog, najti
ozdravljenje notranjih ran in pogumno ţiveti tisto, kar vsaka enkratno nosi v sebi.
Ţelimo si, da bo to dogodek, kjer si bomo ţenske vseh generacij v siceršnjem
predprazničnem drvenju in splošni skrbi za druge, vzele nekaj časa zase, da si malo
okrepimo duha in se podruţimo ob kavici in mini zajtrku. Za laţjo organizacijo
zbiramo prijave na darja.tecajalfa@gmail.com ali 031 799 046 (Darja) ali 040 233
455 (Katarina). Zaradi stroškov organizacije in pogostitve je zaţelen prostovoljni
prispevek 5 €.

7. obletnica
Ob 8. uri

NEDELJA
KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA

24. 11.
2019 Ob 10.uri

sklep tedna zaporov
začetek tedna KARITAS

Ob 18. uri
Ob 8. uri
PONEDELJEK
25. 11. Ob 18. uri
Katarina Aleksandrijska,
2019
devica, mučenka
Ob 8. uri
TOREK
26. 11. Ob 18. uri
obletnica posvetitve
2019
celjske stolnice
Ob 19.uri

SREDA

Modest in Virgil, škofa,
apostola Karantanije

ČETRTEK

Katarina Labouré,
redovnica

PETEK
Filomen,
mučenec

27. 11.
2019 Ob 18. uri
28. 11. 9.00-10.00
2019 Ob 18. uri
Ob 8. uri
Ob 16.uri
29. 11. Ob 18. uri

2019

za farane /
za † starše Vretič, Cecilijo, Ivana in Veroniko,
starše Omerzu, Miciko in Joţeta Koprivnjak,
Maksa Zorko in Marijo Pečar
za † Ţnideršič Antona
za † Lipej Antona (nam. cv.)
za † Katarino, Štefana in Davida Zver
za † Terezijo (obl.), Joţeta in brata Vogrinc ter
vse sorodnike
za † Alojzijo, Ivana in Štefko Godler
za † Cetin Janeza, Terezijo in † Krejačeve /
za † Wolfisberg Ano (7. dan)
v bolniški kapeli po namenu
Jutranje svete maše ne bo.
za † Roziko Ivanc (obl.)
Jutranje svete maše ne bo.

v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Trefalt Rozalijo (nam. cv.)
za † Pršlja Ilija (5. obl.)
v Domu upokojencev po namenu
za vse † iz druţin Joţeta in Frančiške Zorko, ter
Ivana in Amalije Češnovar /
za † Novak Stanislava (7. dan)
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

SOBOTA
Andrej, apostol

30. 11. Ob 8. uri
2019 Ob 18. uri
Ob 8. uri

NEDELJA
1. adventna nedelja

1. 12. Ob 10.uri
2019

nedelja KARITAS
Ob 18. uri

za † Martina Krţan in hčerko Andrejko Ivanšek
za † Vrtačnik Milko (30. dan)

za farane /
za † Tomše Joţeta (obl.), Franca, sestro Mimico,
starše Tomše, Zofič in Zorko
za † Branka Roţman, starše Roţman, Ţupevc in
sestro Stanislavo /
v zahvalo Mariji Svetogorski za uslišano prošnjo
za † Karla Kosec, Antona in Cecilijo Polak /
za † Pečnik Ivana

Izdal: Ţupnijski urad Breţice; odgovarja: Milan Kšela, ţupnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Breţice
Tel.: 07/ 49-61-275; GSM:031-582-301; www.zupnija-brezice.si

Svete maše med tednom so v Zimski kapeli Svetega Kriţa v Slomškovem domu, Krţičnikova 2,
Breţice.
MOLITEV »ZA ŢIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v breţiški
bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridruţite breţiški farani in tudi ţupljani vseh tistih ţupnij, ki sodijo v
območje Splošne bolnišnice Breţice. MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše
ţupnije je vsak petek po večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

SLOMŠKOV DOM, Krţičnikova 2, 8250 Breţice
Dogodki v tednu od 24. 11. 2019 do 1. 12. 2019
Nedelja, torek, sreda, četrtek
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Petek, 29. 11., od 14.00 naprej
Sobota, 30. 11., 9.00-12.00
Sobota zvečer

verouk
Ţupnijska Karitas
Ţupnijska Karitas
srečanje za neokatehumensko skupino
adventne delavnice
adventne delavnice
neokatehumenat - evharistija

